
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0000377-24.2013.815.0421)
RELATOR :  Aluízio  Bezerra  Filho,  Juiz  de  Direito  convocado para  

  substituir o Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE : Gildivan de Lima Macena
DEFENSOR : Vicente Alencar Ribeiro
APELADO : Ministério Público Estadual

PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  praticado  por  particular
contra  a  administração.  Desacato.  Materialidade  e  autoria
demonstradas.  Prova  de  ofensas  verbais  e  gestuais.
Dosimetria.  Diversas  condenações.  Maus  antecedentes  e
reincidência. Inexistência de  bis in idem.  Regime semiaberto.
Pena  inferior  a  quatro  anos.  Possibilidade.  Apelação
desprovida. 

-  Configura-se  o  delito  de  desacato  quando o  particular,  ao
divisar  uma  guarnição  da  polícia  militar,  passa  a  proferir
palavras  injuriosas  e  a  gesticular  com  a  mão,  simulando
apontar uma arma; 

-  A  existência  de  diversas  condenações  com  trânsito  em
julgado autoriza a exasperação da pena-base, negativando-se
a circunstância judicial referente aos antecedentes, bem como
configura  a  agravante  da  reincidência,  não  havendo  que  se
falar em bis in idem diante da utilização de julgados distintos; 

- Apelação desprovida.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em negar  provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Gildivan  de  Lima
Macena em face da sentença de fs. 50/55, através da qual foi condenado pela suposta
prática do delito previsto no art. 3311 do CP, sendo-lhe cominada uma pena de 11 (onze)
meses de detenção, em regime semiaberto.

Narra  a  denúncia  que,  por  volta  das 10:30hr.  do  dia  28/04/13,  o
sentenciado teria  realizado gestos  obscenos (“dado  o  dedo”)  para  uma guarnição  da
polícia militar que passava nas proximidades da AABB do Município de Bonito de Santa
Fé, tendo, ainda, apontado o dedo em direção aos policiais e gesticulado, simulando uma
arma de fogo, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito (fs. 02/03).

Em  suas  razões,  sustenta  que  não  praticou  o  delito  citado,
destacando  que  a  prova  dos  autos  é  inconclusiva  e  incapaz  de  arrimar  o  édito
condenatório,  razão  pela  qual,  invocando  o  princípio  in  dubio  pro  reo,  requer  a  sua
absolvição e, alternativamente, pugna pela redução da pena (fs. 59/63). 

Contrarrazões às fs. 66/70.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  da
apelação (fs. 76/79).

É o relatório.

– VOTO – Juiz de Direito convocado Aluízio Bezerra Filho (Relator).

O recurso deve ser desprovido.

I – DO MÉRITO

Em que pese o inconformismo do apelante, a materialidade e autoria
delitivas estão suficientemente demonstradas pelas provas dos autos.

Ao final da instrução processual, restou demonstrada a imputação
declinada na denúncia, conforme revelam as declarações dos policiais colhidas em juízo,
onde  afirmaram que  o  sentenciado  efetivamente  apontou  o  dedo  em direção  a  eles,
simulando uma arma de fogo, bem como proferiu palavras ofensivas, a saber (fs. 36/37):

Quando o acusado viu a viatura começou a proferir palavrões
e fazer um gesto de uma arma com a mão; que o acusado
também estirava o dedo; que o acusado mandou os policiais
“tomarem no cú”  e  que  o  acusado chamou os  policiais  de
“bucetas”. (grifo nosso)

Portanto,  a  manutenção  da  sentença,  presentes  a  prova  da
materialidade e autoria delitivas, é medida que se impõe. 

1Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.
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Outrossim, quanto ao pleito  alternativo,  observo que a dosimetria
não reclama qualquer ajuste, tendo a pena sido fixada em montante pouco acima do
mínimo em razão da existência de 11 (onze) condenações definitivas (fs. 11/17), o que
negativou os antecedentes (f. 52/53), configurou a agravante da reincidência (art. 61, I2,
do CP), bem como justificou o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos
do art. 33, §3°3, c/c art. 59, III4, ambos do CP, e enunciado de súmula n. 7195 do STF.

Registro,  por  fim,  que  a  grande  quantidade  de  condenações
definitivas autoriza a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria, a título de
maus antecedentes, assim como na segunda fase, a fim de caracterizar a agravante da
reincidência, não havendo que se falar em bis in idem.

A propósito, segue precedente do STJ sobre a possibilidade de se
utilizar condenações diversas para majorar a reprimenda na primeira e na segunda fase
da dosimetria,  como também para  fixar  o  regime semiaberto  em caso de reincidente
condenado a pena inferior a quatro anos, in verbis:

HABEAS   CORPUS    IMPETRADO    EM   SUBSTITUIÇÃO   A
RECURSO   PRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO   DA   VIA   ELEITA.
AMEAÇA  E  LESÃO  CORPORAL.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE.
POSSIBILIDADE  DE  UTILIZAÇÃO  DE  CONDENAÇÕES
ANTERIORES NA PRIMEIRA  E  NA  SEGUNDA  ETAPAS  DA
DOSIMETRIA   QUANDO  SE  TRATA  DE  PROCESSOS
DISTINTOS.  BIS IN  IDEM.  INOCORRÊNCIA. REGIME ABERTO.
PENA INFERIOR  A  4  ANOS.  IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE
REINCIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
[…]
-  Condenações  pretéritas   podem  ser  utilizadas  tanto  para
valorar os maus  antecedentes na primeira fase, bem como para
agravar a pena na segunda  fase,  a  título  de reincidência, sem
ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de
fatos diversos. Precedentes.
-   Nos  autos,  verifica-se  que  o  paciente  possui  condenações
diversas transitadas  em julgado,  sendo uma apta a configurar  a
reincidência,  não  havendo  ilegalidade  em  utilizar  algumas
condenações na primeira fase  e  outra  na  segunda  fase.

2 Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - a reincidência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
3 § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios
previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
4 Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente,
aos  motivos,  às  circunstâncias  e  conseqüências  do  crime,  bem  como  ao  comportamento  da  vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…]
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
5A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação
idônea.
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-  Deve  ser  mantido  o  regime semiaberto,  não  obstante  a
pena  ser inferior a 4 anos, tendo em vista que o paciente é
reincidente.
- Habeas corpus não conhecido6. (grifo nosso)

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Aluízio Bezerra
Filho (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo.
Sr.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior),  relator,  e  João  Benedito  da  Silva.  Ausentes
justificadamente os Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da
Cunha Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Marques da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 1 o de
julho de 2017.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito convocado

Relator

6(HC  391.993/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,  QUINTA TURMA,  julgado  em
20/04/2017, DJe 27/04/2017)

4/4
AC_00003772420138150421_06


